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Algemeen.
Het Regionaal Coördinatieteam Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) is
opgericht op 2 april 2011 en het bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en
12 samenwerkende afdelingen van de Bond van Wapenbroeders in de provincies
Noord-Brabant en Limburg.
De pijlers waarop het RCT WZ-NL rust zijn:
- saamhorigheid,
- kameraadschap,
- wederzijds respect en
- wederzijds vertrouwen.
In 2017 zijn 16 wapenbroeders of –zusters overleden van het samenwerkingsverband.
Indien de nabestaanden dit wensten, werd met Bondseer afscheid van hen genomen.
In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de getrainde banierdragers van het
samenwerkingsverband voor hun bijdragen aan een uitvaart met Bondseer. Ook buiten
onze regio hebben de banierdragers in 2017 met enige regelmaat hun bijdragen
geleverd.
Samenwerking.
De samenwerking tussen het DB en de bij het RCT WZ-NL aangesloten afdelingen
alsmede tussen deze afdelingen onderling verloopt op een goede wijze.
De Afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. ondersteunt de Afdelingen Eindhoven/Helmond en
Mill/Uden, waarbij de bestuursfuncties niet volledig kunnen worden vervuld.
De ondersteuning van de Afdeling Venlo wordt vervuld door de Afdeling Roermond.
In 2017 zijn door het DB en de samenwerkende afdelingen diversie reünies en excursies
georganiseerd. Het uitgangspunt is dat het certificaat Vi wordt ingezet voor meerdere
afdelingen.
Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn:
- samenwerking tussen de afdelingen bevorderen,
- het uitdragen van de doelstellingen van de Bond van Wapenbroeders
in het algemeen,
- gezamenlijk organiseren van activiteiten,
- gezamenlijk optreden bij herdenkingen.
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het ondernemen van PR-activiteiten met als doel:
 het vergroten van ledental van de afdelingen,
 het vergroten van de naamsbekendheid van de BvW,
 het verkrijgen en binden van sponsors.

Bestuur.
Het DB van het RCT WZ-NL bestaat uit:
Dhr. F..J.M. Maes
: Voorzitter
Dhr. H.J. Kroes
: 1e secretaris / 2e PR functionaris / webmaster
Dhr. A.A. van Eldik
: 1e penningmeester
Dhr. J.H. Geraedts
: 1e PR-functionaris
Dhr. W. Mackus
: 2e secretaris / 2e penningmeester
Dhr. J.R. Overklift Vaupel Kleyn : PE-functionaris
Dhr. J.N.H. Vroone
: Algemeen bestuurslid
Dhr. E. Jacobsz
: Ere-voorzitter
Vergaderingen
In 2017 werden de navolgende vergaderingen gehouden:
- 4 DB-vergaderingen,
- 3 bestuursvergaderingen (DB + vertegenwoordigers van de besturen van de
samenwerkende afdelingen),
- 2 PR-vergaderingen.
Activiteiten.
Door het DB en de afdelingen van het RCT WZ-NL werden in 2017 diverse activiteiten
georganiseerd zoals:
- reünie tevens Dag der Banieren op de Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel,
- reünie tevens excursie naar het Opleidings-, Kennis en Trainingscentrum van de
Koninklijke Marechaussee,
- reünie tevens kerstdiner voor alle afdelingen Zuidelijk Nederland op de
Lunettenkazerne in Vught,
- reünie tevens kerstdiner voor de Midden-Limburgse afdelingen,
- reünie tevens bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vught,
- trainen van de Banierwachten,
- trainingen m.b.t. Protocol en Exercitie voor de uitvaarten met Bondseer,
- het organiseren cq. het mede organiseren / ondersteunen van diverse
herdenkingen zoals de herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond
en Amstelveen.
Het bestuur van het RCT WZ-NL zal in 2018 op de ingeslagen weg verder gaan.

Goirle, 9 januari 2018.

H.J. Kroes
1e secretaris RCT WZ-NL
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